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. Sempre Remover a Grelha Superior para o uso do INFRARED (Back Burner)

Não Fechar a Tampa ao utilizar o Infrared (Seal Zone), uso exclusivo para selar.  



. Siga as instruções do fabricante na instalação da churrasqueira. Se houver dificuldade,
  contatar uma assistência técnica autorizada.

(Não utilizar Coifas ou Depuradores Residenciais)
 - Sempre Utilizar Coifa Dimensionada para a Churrasqueira 

240ºC



. O Infrared (Back Burner) será utilizado para o Rotisserie (Espeto Giratório).

Quando e Como Usar o Infrared (Back Burner) e (Seal Zone)

. Para o acionamento correto, vire o botão referente ao Infrared no sentido anti horário, 

    nesse caso o 2º da esquerda para direita, aguarde 8 segundos aproximadamente e
    acione a ignição.

.   Não Fechar a Tampa ao utilizar o Infrared (Seal Zone), uso exclusivo para selar.  

. Antes de Acender o INFRARED (Back Burner) Retirar a Grelha Superior









Grelha Superior

Grelhas

Domador de Chamas

Infrared (Seal Zone)

Divisor de Calor

Queimadores Casting de Aço Inox

Bandeja Coletora de Gordura

Infrared (Back Burner)

Transformador Bivolt
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* RECOMENDAMOS FRONTÃO COM SUPERFÍCIE LISA 
  (QUE FACILITE A LIMPEZA)

PARA PROJETO E INSTALAÇÃO FAVOR SEGUIR A ILUSTRAÇÃO ACIMA*

* RECOMENDAMOS BANCADA DE   MATERIAIS QUE SUPORTEM 
  TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON e COVERLAM).
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CONSIDERAR A MEDIDA TOTAL DE 120 CM PARA UTILIZAÇÃO CORRETA DO ROTISSERIE. 
  (ENCAIXE E RETIRADA)

(NÃO UTILIZAR COIFAS OU DEPURADORES RESIDENCIAIS)

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PROJETO E INSTALAÇÃO

A - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS.

B - BANCADA QUE SUPORTEM TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON E COVERLAM).

C - UTILIZAR COIFA DIMENSIONADA PARA A CHURRASQUEIRA. 

D - A TOMADA ILUSTRADA ACIMA REFERE-SE AO PONTO DE ENERGIA PARA LIGAR O MOTOR 
  DO ROTISSERIE BIVOLT. 
  (NUNCA COLOCAR O PONTO ATRÁS DA CHURRASQUEIRA, SEGUIR A DISTÂNCIA 

E - 

F - 

RECOMENDADA)

TOMADA ILUSTRADA ABAIXO (DENTRO) DA BANCADA REFERE-SE AO PONTO DE   
ENERGIA PARA LIGAR O TRANSFORMADOR BIVOLT DA CHURRASQUEIRA.
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*53,36cm

*Área Embutida
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(Não utilizar Coifas ou Depuradores Residenciais)
 - Sempre Utilizar Coifa Dimensionada para a Churrasqueira 

240ºC

14

                            A Churrasqueira inclui um transformador Bivolt. 

Para instalar o transformador:

• O transformador deve ser instalado pelo menos 45 cm acima do solo.
• O transformador pode ser conectado ao material de sua bancada ou parede usando 
   parafusos de metal.
• Para instalar seu transformador, prenda dois parafusos nas abas de montagem projetadas.
• Conecte o transformador a churrasqueira usando os plugues fornecidos e verifique se
  conexão está bem conectada.
• Conecte o transformador a uma tomada (não incluído).
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O fogo é uma reação química composta por três agentes, são eles 
comburente (oxigênio) combustível (material sólido, liquido ou gasoso que irá 
carbonizar) e o agente ígneo (faísca, centelha).

A incidência de labaredas no decorrer do churrasco, nada mais é que uma reação 
química, ocorre quando a gordura da carne entra em contato direto com a chama, essa 
gordura acaba sendo uma espécie de combustível, isso aditiva a chama já existente 
nos queimadores produzindo as labaredas. 

LABAREDAS
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Visão geral do kit e Motor 
do Rotisserie Modena 34"

I-Arroela

E-Garfo 4 Pontas F- Vareta da Haste G-Rodízio da Haste H-Contrapeso

D-Rodízio da HasteC-Suporte MotorB-Porcas e 
   Parafusos

A-Motor Rotisserie

J-Cabo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Motor Rotisserie

Porcas e Parafusos

Suporte do Motor

Rodízio da Haste

Garfo 4 Pontas

Vareta da Haste

Rodízio da Haste

Contrapeso

Arroela

Cabo

Partes Descrição Quantidade

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

Conteúdo do Pacote Rotisserie Modena 34"

A

B

C
D

E
F E

G I J

H

15cm

120cm
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A EVOL ELETRODOMESTICOS DO BRASIL LTDA, sociedade empresária limitada com sede
na Rua Angelo Franchini, 299, Parque Jaçatuba, Santo André/SP CEP: 09290-416, inscrita no
CNPJ/MF 05.913.120/0001-01 (’’EVOL’’), representa neste ato na forma de seu Contrato
Social, assegura aos seus clientes garantia de 90 (noventa) dias (’’Garantia Legal’’) em 
conformidade com o previsto no art.26, II do Código de Defesa do Consumidor, e o prazo de 
09 (nove) meses de garantia (’’Garantia Contratual’’) relativamente aos produtos comercia-
lizados pela EVOL, contados a partir da data de emissão e nota fiscal ao usuário final.
Caso os clientes utilizem os serviços de instalação de técnicos conveniados e indicados pela
EVOL para a instalação dos produtos comercializados pela EVOL, a estes clientes, especial-
mente, será assegurado o prazo de 09 (nove) meses de garantia (’’Garantia Contratual’’),
além dos 90 (noventa) dias de Garantia Legal contados a partir da data de emissão e nota 
fiscal ao usuário. Veja a lista dos técnicos conveniados e indicados pela EVOL em:
www.evol.com.br.
Tanto a Garantia Legal quanto a Garantia Contratual asseguradas pela EVOL, conforme o 
caso aos consumidores de seus produtos, referem-se exclusivamente com relação à vicios e
defeitos de fabricação dos produtos comercializados pela EVOL, consoante o previsto expres-
samente no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo a EVOL responsável,
em nenhuma hipótese, por quaisquer vícios ou defeitos relacionados ao mau uso dos produ-
tos.
A Garantia Legal e a Garantia Contratual são aplicadas somente para os vícios ou defeitos de
fabricação das peças e componentes dos produtos descritos nas condições normais de uso -
de acordo com as instruções do manual de operação que acompanha o mesmo, e que serão
fornecidos pela EVOL e o fabricante.
Entende-se por garantia, o reparo gratuito do produto e a reposição de peças, que de acordo
com o parecer Técnico Autorizado, apresentem defeito de fabricação exclusivamente.
A garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra com
descrição do produto e observada as condições e prazos supramencionados, aqui previstos.
Perderão imediatamente a garantia, (Garantia Legal ou Garantia Contratual), independente-
mente de notificação prévia, os produtos cujos clientes contratarem e permitirem a reparação
por pessoas não autorizadas, ou receber maus-tratos ou sofrer danos decorrentes de aci-
dentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, nos casos
de exposição do produto diretamente na obra de alvenaria ou qualquer ocorrência, imprevisí-
vel, decorrentes de má utilização dos produtos por parte dos usuários.
Nos casos de vícios e/ou defeitos de fabricação o produto, o Cliente deverá contratar a EVOL
através do telefone de contato (11) 4990-2661 a fim de notificá-la dos vícios nos produtos. 
Após notificação por parte do cliente, o fornecedor deverá atender a garantia no prazo de
30 (trinta) dias, e não sendo possível atender neste prazo, são facultadas ao cliente três 
opções:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição da quantia paga;
III - o abatimento proporcional do preço.

Atendimento ao Cliente 11 4990-2661

www.evol.com.br
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A responsabilidade da EVOL restringe-se no máximo ao valor do produto, preço de compra 
do produto, objeto da presente garantia, pago pelo consumidor original.
A EVOL em hipótese alguma, será responsável por perdas e danos indiretos (ou por quais-
quer perdas e danos similares) e tampouco por lucros cessantes ou incorridos pelos clientes,
ou qualquer terceiro, por conta da reparação do produto e prazo para a correção do problema
identificado.
Os Lojistas/Revendedores dos produtos comercializados pela EVOL não tem autoridade para
conceder garantias ou prometer medidas de correção adicionais, além das aqui previstas ou
inconsistentes com as mesmas.

EXCEÇÕES À GARANTIA

Não estão contemplados em quaisquer garantias ofertada pela EVOL, seja legal ou contratual,
os serviços não previstos nesta política de garantia, tais como os abaixo previstos, inclusive,
porém não se limitando a:

a) Reforma, pintura, desinstalação ou remanejamento do produto. Em caso de defeito de 
fabricação a EVOL deverá ser informada imediatamente e o consumidor final deverá abster-
se de instalar o produto, sob pena de perda da garantia ora concedida pela EVOL;

b) Serviços a um produto danificado por uso indevido, acidente ou alteração em discordância
com o manual do equipamento fornecido pela EVOL;

c) Serviços causados por exposição do produto em obras de alvenaria, ambiente físico inade-
quado, incêndios inundações, água, raio, transporte, negligência, imprudência, erro de opera-
ção ou presença de vicios;

d) Limpeza inadequada por produtos abrasivos, partes, peças e suprimentos pelo(s) qual a 
EVOL não seja responsável ou que não homologados pela EVOL;

f) Chamados onde o técnico não constate defeito nos produtos;

g) Chamados encerrados devido à impossibilidade de atendimento por motivos de caso 
fortuito ou de força maior do cliente;

h) Substituição de peças de desgaste natural ou insumos, bem como de peças que foram
instaladas de forma indevida por técnicos não autorizados, dentre outras que não configurem
vícios ou defeitos de fabricação.

Atendimento ao Cliente  11 4990-2661

www.evol.com.br
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MODENA 34"

Medidas: 86,3 x 60,5 x 62,5 cm

1,587 Kg/h

03 Queimadores Casting Aço Inox 304

01 Infrared Back Burner

01 Infrared Seal Zone

75.000 BTU`s

Iluminação Interna e LED no Painel - Bi-Volt

Peso 62,5 Kg

21

Área de Cozimento: 80 x 47 cm

01 Rotisserie - Bi-Volt

03 Defletores em Aço Inox 304

03 Defletores em Aço Inox 304 c/ Briquettes
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DICAS DE LIMPEZA

 

 



Anotações



Evol Eletrodomésticos do Brasil Ltda

www.evol.com.br
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